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هـاى آمـوزش بـه    سـتم تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ايجـاد كنـد. در ايجـاد سي   در امر آموزش ، مىانهيرااستفاده از 
هاى ايجاد شده، يك سيستم براى آموزش تنها يك زمينه خاص علمى ايجـاد  ، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سيستمانهيراكمك 

شود. در اين مقاله خصوصيات يك بستر عمومى مورد شود و تالشى مشابه، براى ايجاد يك سيستم آموزشى در زمينه ديگر نيز انجام مىمى
كنـد. ايـن بسـتر پويـا طـى      هاى مختلف علمى فراهم مىهاى مختلف آموزشى را در زمينهسازى مجموعهگيرد كه امكان پيادهقرار مىبحث

ايجاد گرديده تا امكان مشاهده خصوصيات و رفتارهاى آن بوجود آيـد.  ١يك پروژه تحقيقاتى به صورت يك مدل پيش نمونه سازى شده
ين بستر پويا، مزيتها، اهداف، خصوصيتها و ويژگيهاى اين بستر مطرح شده و ابزارهائى كه براى ايجاد چنـين  پس از طرح مقدماتى ماهيت ا

شود.گيرند. در انتها نيز محيط عمومى الزم براى ايجاد چنين بسترى مطرح مىشود مورد بحث قرار مىبسترى پيش بينى مى

مقدمه- ١

در جهان، مورد بحث انهيراهاى بالقوه زمينه آموزش ، با توجه به تحوالت و افزايش توانائىدر انهيرادر سالهاى اخير استفاده از 
بـه عنـوان ابـزار    انـه يراهاى آن استفاده نشده اسـت.  بردارى و از توانائىبه نحو مطلوب بهرهانهيراقرار گرفته است. اما در اين زمينه هنوز از 

ايجاد كند. تحولى احتماال بزرگتر از تحوالت قبلى كه در چرخه تحول روشهاى آموزش از ابتدا تواند در زمينه آموزش تحولى را جديد مى
انهيراهاى ديگر نظير طراحى ساختمان و پزشكى بواسطه استفاده از تا كنون صورت گرفته و تحولى احتماال بزرگتر از تحوالتى كه در زمينه

م در آموزش شخصى و هم در آموزش گروهى (كالس درس) قابل استفاده هسـتند.  ، هانهيراهاى آموزش به كمك رخ داده است. سيستم
توانند كمك شايانى را در آموزش از راه دور ارائه كنند و محور آموزش از راه دور را از كتاب محورى بـه  ها مىاز طرفى ديگر اين سيستم

زشى نيز قابل استفاده است. درحاليكه محور اصلى همان روش هاى به عنوان يك ابزار كمك آموانهيرامحورى تغيير دهند. همچنين انهيرا
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به عنوان يك ابزار جانبى براى توضيحات بيشتر يا معلومات اضافه و يا خودآزمـائى و امثـال   انهيراحضورى و چهره به چهره و كتاب است، 
آن قابل استفاده است.
ها، قابل رسد اين متدولوژىقابل طرح است. اما به نظر مىانهيراهاى آموزش به كمكهاى مختلفى براى توليد سيستممتدولوژى

بندى در دو نوع مختلف باشند : متدولوژى سيستم ايسـتا و متـدولوژى بسـتر پويـا. در متـدولوژى سيسـتم ايسـتا ، يـك تـيم متشـكل از           طبقه
تشـكيل شـده و افـراد فـوق بـا      انـه يرانويس برنامهكارشناسان آموزشى و كارشناسان زمينه خاص سيستم مورد بحث (مثال شيمى) و تعدادى 

افـزار در زمينـه ديگـر (مـثال     كنند. بديهى اسـت بـراى توليـد يـك نـرم     افزارى آموزش شيمى را توليد مىهمكارى يكديگر يك سيستم نرم
يـن روش را، متـدولوژى ايسـتا و يـا     افزار آموزش فيزيك را از ابتدا برنامه نويسـى نمايـد. ا  فيزيك) چنين تيمى بايد مجددا ايجاد شود و نرم

افـزار ايسـتاى   اند و يك نـرم هاى كمك آموزشى توليد شده تاكنون از اين دستهناميم. اغلب سيستمافزار كمك آموزشى ايستا مىتوليد نرم
فيزيـك ايجـاد   رشته رياضى-، در يك زمينه علمى خاص نظير فيزيك و در سطح علمى خاص نظير دوم دبيرستان انهيراآموزش به كمك 

مختلـف، در بسـيارى از فعاليـت هـا و     انـه يراهاى آموزش بـه كمـك   شود. اما در متدولوژى بستر پويا بحث كمى متفاوت است. سيستممى
تـوان  خصوصيات داراى وجوه مشترك فراوانى هستند. خصوصيات اين سيسـتمها داراى مبـانى يكسـانى اسـت. بنـا بـه همـين موضـوع مـى         

هاى فراوان داشته باشد. چنين سيستمى هاى كمك آموزشى را با سرعت بسيار زياد و توانائىيد نمود كه امكان ايجاد سيستمافزارى را تولنرم
افـزار كمـك   تـوان هـر نـرم   شود. با استفاده از اين بستر، مـى محسوب مىانهيراهاى آموزش به كمك به عنوان يك بستر براى توليد سيستم

افزارهـاى  تـوان انـواع نـرم   عنوان مثال با استفاده از چنين بسترى مىمى و در هر سطحى از آموزش ايجاد نمود. بهآموزشى را در هر زمينه عل
مختلف رشته فيزيك و شيمى و... را در سطوح مختلف دبيرستان تا دانشگاه و يا آموزش هاى مقاطع اوليه ابتدائى و آمـوزش هـاى خـاص،    

استفاده نمود.
رسد. در متدولوژى اول، براى توليد هر سيستم آموزش بـه  هائى به نظر مىاسبى براى توليد چنين سيستممتدولوژى دوم، روش من

افزار، چنـين  افزار الزم است. اما در متدولوژى دوم، يك تيم توليد نرمنويس نرم، تيمى خبره و در بر دارنده چند طراح و برنامهانهيراكمك 
هـاى مختلـف علمـى، بـه ايجـاد      ريزى و تعيين محتواى علمى آموزش، در هـر يـك از زمينـه   اى برنامههكند و سپس تيمبسترى را فراهم مى

) : اول توليـد  ١شـكل  (پردازند. سه سطح از افراد با چنين سيستمهائى در ارتبـاط هسـتند   مورد نظر خود مىانهيراسيستم آموزش به كمك 
افزار بعالوه ساير تخصصهاى مرتبط با ايـن افـراد هسـتند. ايـن     احان و برنامه نويسان نرمافزارى كه تيمى از تحليلگران، طركنندگان بستر نرم

ريزان آموزشى و افراد خبره تامين كننده محتـواى آموزشـى در هـر    كنند. گروه دوم شامل برنامهافزارى را طراحى و توليد مىافراد بستر نرم
افزارى ايجاد شده، يك "مجموعه آموزشـى" را در يـك سـطح و زمينـه     ده از بستر نرمشود. اين افراد با استفاهاى تخصصى مىيك از زمينه

مـى گـردد. ايـن    انهيراهاى آموزش به كمك كنند و گروه سوم شامل آموزش گيرندگان و استفاده كنندگان سيستمخاص علمى ايجاد مى
اده از يك مجموعه آموزشى به صورت گروهى، يك معلـم،  كنند. در استفافراد از يك مجموعه آموزشى علمى براى يادگيرى استفاده مى

گيرد.هدايت و آموزش را توسط سيستم بر عهده مى
براى مشاهده ابعاد و جوانب عملى ايجاد يك بستر پويا، در يك پروژه تحقيقاتى در دانشگاه پيـام نـور، يـك مـدل پـيش نمونـه       

بينى شده بود به صورت مجازى ايجـاد شـد.   اتى را كه براى اين سيستم پيشسازى شده ايجاد گرديد. در اين مدل ابعاد مختلف و خصوصي
در ادامه مقاله، ابعادى را كه در اين مدل مورد توجه قرار گرفته است مطرح و اهداف و خصوصيات و محيط و ملزومات اين سيسـتم مـورد   

بحث قرار خواهد گرفت.
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توان در موارد زير بر شمرد : نسبت به متدولوژى سيستم ايستا، مىمزاياى متدولوژى بستر پويا را 



 تـرين  نويسى بسيار پيچيده است و چنين سيستمهائى جـزو پيچيـده  افزارى و برنامه، از بعد نرمانهيراتوليد يك سيستم آموزش به كمك
هـاى علمـى و   ى الزم است. با توجه به تعدد زمينـه شوند. بنابراين هزينه و زمان زيادى براى توليد چنين سيستمهائسيستمها محسوب مى

آنها به چند هـزار زمينـه و سـطح (در    تعدادها و سطوح كه سازى يكى از اين زمينهسطوحى كه آموزش در آنها مورد نياز است ، پياده
امع و خبره در ايـن زمينـه بسـيار    رسد، هزينه و زمان بسيار زيادى الزم دارد. با توجه به اينكه هزينه توليد يك سيستم جحل حاضر) مى

سازى اين سيستمها به شكل ايستا عملى نيست. اما صرف هزينه بر يك سيستم جامع و باال و در سطح يك پروژه ملى است، اصوال پياده
باشد. ى نسبتا بزرگ مىاانهيراپويا عملى است و حتى در توان دولتهاى كوچك و از نظر مالى كم توان و يا شركتهاى 

ه همان دليل پيچيدگى كه در بند قبلى مطرح گرديد، در صورتى كه اين سيستمها بـا اسـتفاده از بسـتر پويـا ايجـاد شـوند و در مـوارد        ب
هاى ايستا خواهند داشت.مختلف مورد استفاده قرار گيرند، قابليت اطمينان باالتر و خطاى كمترى نسبت به ايجاد سيستم

 سازى چنين سيسـتمهائى كـه از امكانـات و توانائيهـا و خصوصـيات مناسـبى       بحث اين سيستمها، پيادهباز به همان دليل پيچيدگى مورد
نـويس  اى دارد كه تعداد آنها چنـدان زيـاد نيسـت. يـك طـراح و برنامـه      برخوردار باشند، نياز به استفاده از متخصصين و طراحان خبره

با روش سيستم ايستا، هر چند كه هزينه مـورد نيـاز هـم موجـود باشـد، امكـان       معمولى، توان ايجاد چنين سيستمهائى را ندارد. بنابراين
ها ميسر نيست.افزار در همه زمينههاى توليد نرمآورى تيمجمع

     در صورتى كه يك بستر پويا ايجاد شود، توانائيهاى مختلفى براى آن قابل پيش بينى است و افزايش توانائيهـا و قابليتهـا و امكانـات بـا
هاى ايستا انجام شود، شود، عملى است. اما در صورتى كه چندين پروژه توليد سيستمبه اينكه هزينه تنها بر يك پروژه صرف مىتوجه 

هاى بسيارى را در بر داشته باشد.ها مستقال امكانات و توانائىتوان انتظار داشت كه هر يك از سيستمنمى
انـه يرايجاد كننده سيستم شامل متخصصينى از زمينـه علمـى مربوطـه و متخصصـين رشـته      در ايجاد سيستمهاى ايستا، الزم است تا تيم ا

هاى متفاوت مشكل آفرين است. بخش بزرگـى  باشند. هماهنگى بين اين افراد و ايجاد ارتباط و تفهيم مطلب بين افراد داراى تخصص
كند و در نهايت بسيارى از مشكالت موجود تصاص پيدا مىها به اين ايجاد ارتباط و تفهيم مطلب اخاز زمان صرف شده در اين پروژه

نويسى اقـدام  در سيستم در نتيجه عدم برقرارى مناسب اين ارتباط است. از اين رو بسيارى از اوقات متخصص زمينه، خود به كار برنامه
كنـد. امـا در ايجـاد بسـتر پويـا      ب مىبا در دست گرفتن كتاب هاى زمينه مربوطه، خود دانش زمينه را كسانهيراكند و يا متخصص مى

كنـد كـه متخصـص زمينـه     افزارى را تهيـه مـى  پردازد و نرمافزار مورد نظر مىافزار مستقال به توليد نرمچنين نيست. تيم توليد كننده نرم
مختلف علمى حضور ندارند هاىافزار، متخصصين زمينهمربوطه، به سادگى بتواند از آن استفاده كند. به عبارت ديگر در تيم توليد نرم

حضور ندارند (حتى االمكـان).  انهيرانويسان ريزى آموزشى و محتواى علمى، طراحان و برنامههاى برنامه(ولى ارتباط دارند) و در تيم
خاصى نداشته ريزى آموزشى و پذيرش محتواى علمى، نياز به تخصص افزار بستر بايد به صورتى باشد كه استفاده از آن براى برنامهنرم

باشد.
شود. خود فعاليت هاى آموزش و شيوه آموزش نيز از اين امر مستثنى هاى پويا منحصر به محتواى آموزشى نمىانعطاف پذيرى سيستم

نخواهد بود. مثال سيستمى كه توان آموزش در سطوح مختلف علمى را داشته باشد، در آموزش يك آموزش گيرنده خـاص، از خـود   
تواند پس از مدل كردن دانشجو و تعيين توانائيهـاى وى، سـطح آمـوزش را    بيشترى را نشان خواهد داد. اين سيستم مىانعطاف پذيرى 

تنظيم كند و آموزش را در سطحى مناسب براى دانشجو انجام دهد. به عبارت ديگر سيسـتم پويـا عـالوه بـر پويـائى در بكـارگيرى در       
هاى ايستا بسيار محدود، غير انعطاف پذير و آموزش نيز پويا است. در مقايسه با آن، سيستمها و سطوح مختلف، در انجام فعاليت زمينه

باشند.روح مىخشك و بى
ها را دچار سازى، توليد اين سيستمشود. استفاده از يك زبان برنامهسازى تكيه مىهاى ايستا، معموال بر يك زبان برنامهدر توليد سيستم

ريـزى و تـامين   هـاى برنامـه  افزار در بر دارد. اما در ايجاد يـك بسـتر پويـا، تـيم    سازى يك نرمه توليد و برنامهكند كتمام مشكالتى مى
محتواى آموزشى كه بخش اعظم كار را بر عهده دارند با اين مشكالت سروكار ندارند و تنها به فكر مسائل تخصصى خود هستند. 
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بايد داراى خصوصيات زير بوده و ويژگيها و توانائيهاى زير را در بر داشته باشد :انهيراى آموزش به كمك هابستر پوياى سيستم
.را بداند و لزومى بـه ورود بـه مباحـث فنـى     انهيرامدرس فقط بايد چگونگى استفاده از رها كردن مدرس از مسائل غير تخصصى او

فق دهد و نه مدرس با ابزار.ندارد. ابزار بايد خود را با مدرس وانهيرا
   ابزارهائى براى آموزش. سيستم بايد امكانات الزم براى انجام آموزش (تدريس و يادگيرى) را فراهم كند. اين امكانات بايـد قـدرت

داشته هاى مختلف ارائه وجودطرح دروس و بيان توضيحات به شكل مناسب را در اختيار قرار دهد. همچنين بايد امكان انتخاب شيوه
باشد.

 امكانات استفاده اختصاصى و دستجمعى (كالس درس). بستر پويا بايد امكاناتى را فراهم كند كه هم افراد بتوانند بطور اختصاصى از
آن استفاده كنند و هم در كالس درس در حالى كه معلم هدايت سيستم را بر عهده دارد، دانشجويان به استفاده از سيستم بپردازند.

اى را بازى كند. اين نقش در ميزان يـادگيرى و كيفيـت آن داراى   جاد محيط تعاملى آموزش. دانشجو بايد در يادگيرى نقش عمدهاي
اهميت بسيارى است. سيستم بايد دانشجو را به تالش وادار كند. دانشجو بايد هدايت سيستم را بر عهده بگيـرد. بـر خـالف آنچـه كـه      

كنند، تعيين كننده بودن دانشـجو در جهـت گيـرى آمـوزش ، ضـامن ايجـاد انگيـزه و درك        ر مىهمگان از يك سيستم آموزش تصو
مطلب است. اين بدان معنا نيست كه سيستم كال در اختيار دانشجو قرار داشته باشـد. سيسـتم تنهـا بايـد بـه هـدايت و ارزيـابى دانشـجو         

سه گانه "راهنمائى و تدريس "، "يادگيرى" و "ارزشيابى" بر اساس اين بپردازد. دانشجو بايد بتواند جهت آموزش را تعيين كند. فراروند
گيرد. در واقع دانشجو بايد براى رسيدن به نقاط تعيين شده آموزش ، اطالعاتى را كسب كند. اما اينكه چگونه و جهت دهى شكل مى

خواهـد  ستم است. مـثال وقتـى يـك دانشـجو مـى     طبق چه روالى اين اطالعات بايد كسب شود، بر عهده خود دانشجو و با راهنمائى سي
كند كـه  مساحت زير يك منحنى را بدست آورد، بايد از انتگرال استفاده كند. براى دست يافتن به اين نقطه، سيستم به وى گوشزد مى

توان چيد. يك جدول را مىبايد ابتدا مبحث انتگرال را فرا بگيرد تا بتواند به اين نقطه دست پيدا كند. يك پازل را از راههاى مختلف 
گيرى در چگونگى آمـوزش را بدهـد، وقتـى سيسـتم بـا      توان تكميل كرد. وقتى سيستم به دانشجو اجازه تصميماز راههاى متفاوتى مى

واكنش هاى دانشجو خود را تطبيق دهد و بر اساس واكنش ها و انتظارات دانشجو فعاليت خود را انجام دهد، آمـوزش تعـاملى شـكل    
٢رد. در يك كالم آموزش تعاملى، فراهم آوردن مشاركت دانشجو در امر آموزش است.گيمى

.امكان اعمال تغيير در چگونگى و ترتيب آموزش توسط آموزش گيرنده
 هـاى  هـاى مختلـف در زمينـه   ، عالوه بر پويائى براى ايجـاد سيسـتم  انهيراپويائى محتواى آموزش. يك بستر پوياى آموزش به كمك

هاى آموزش نيز داراى پويائى مناسب باشد. پويائى در ابعاد مختلفـى بايـد در سيسـتم وجـود داشـته      مختلف ، بايد خود در شيوهعلمى 
آموزش ، سختى و يروشها و الگوهاباشد. پويائى محتواى آموزشى، پويائى در زمان استفاده، مدت آموزش ، ترتيب ، مفادآموزشى، 

ظاير آن از جمله اين ابعاد هستند.سادگى، سطح، تعداد مثالها و ن
هاى آموزش است. بايد امكان تغيير طرح درس در امكان تغيير طرح درس و طرح درس اختصاصى. طرح درس يكى از مهمترين پايه

ش زمان استفاده و فعاليت سيستم ميسر باشد. اين موضوع براى آنست كه اصالحات بر طرح درس با دريافت بازخورد از محـيط آمـوز  
گيرنده انجام شود. همچنين تطابق سيستم با محيطهاى آموزشى مختلف و شرايط متفاوت محيطى الزم است. در بسيارى از موارد، يك 
سيستم آموزشى بايد در محيطهاى مختلف فعاليت كند. هريك از محيطهاى مورد نظر ممكن است داراى شرايطى باشـد كـه بـا طـرح     

د. مثال در درس علوم يكى از سطوح دبستانى ، مواردى كه مربوط به كاشتن گياهان و مشاهده رشد درس تنظيم شده تطابق نداشته باش
آنها است بايد در زمانى ارائه شود كه در منطقه جغرافيائى مورد ارائه، امكان انجام عملى اين كار وجـود داشـته باشـد و ايـن زمـان در      

)۸۰در این مورد نگاه کنید به مثالهای متعدد مطرح شده در (مجیدی -٢



شناسان آموزشى يا معلمين هر منطقه جغرافيائى بااستفاده از پويائى طـرح درس و  مناطق جغرافيائى مختلف متفاوت است. بنا براين كار
توانند سيستم آموزش را براى منطقه مورد نظر تطبيق دهند. از طرفى ديگر استعدادها و ساليق و جائى دروس (يا موارد ديگر) مىبهجا

پويا بايد اين امكان را براى هر فرد فـراهم آورد كـه   انهيرامك هاى افراد مختلف باهم متفاوت است. يك سيستم آموزش به كتوانائى
تواند در حدى باشد كه ها و استعدادها و عالئق و ساليق خود تنظيم نمايد. اين مسئله حتى مىسيستم و طرح درس را با توجه به توانائى

م موجود در سيسـتم) و يـك طـرح درس    يك شخص براى خود (يا شخص ديگر) دروس رشته جديدى را تعريف نمايد (از ميان علو
اختصاصى مخصوص به خود ايجاد كند.

 ريـزى آموزشـى را توسـط    و به صورت توزيع شده. سيستم بايد امكان نوشتن طرح درس و برنامـه انهيراطرح درس نويسى به كمك
ورت مشترك بر روى يـك طـرح درس   افراد مختلف و گاه در مناطق مختلف بدهد. به عبارت ديگر سيستم اجازه دهد كه افراد به ص

مشخص فعاليت نمايند و سازماندهى اين كار توسط سيستم به صورت توزيعى انجام گردد.
هاى تداوم آموزش و آموزش آموزش هاى خاص و با مخاطبين خاص. امكان استفاده از سيستم در آموزش هاى ضمن خدمت، دوره

هاى باز كه داراى موارد خاص آموزشى هستند و هر يك مخاطبين مخصوص به خود را دارند بايد وجود داشته باشد.
هاى دانشگاهى) ت تا يك دوره آموزش بين دو رشته مختلف ( بخصوص در رشتهاى. در بسيارى از موارد الزم اسآموزش بين رشته

از مـواردى هسـتند كـه بـراى     انـه يراافزار ايجاد شود و تعداد محدودى ازافراد دراين رشته تحصيل نمايند. مثال رشته شيمى و رشته نرم
ت تعداد محدودى كارشناس با اطالع از هر دو رشته تحصـيلى  ى مطالعه فرايندهاى شيميائى، نياز به تربياانهيراتوليد سيستمهاى بزرگ 

است.
آموزش . بستر بايد امكاناتى را فراهم كند تا آموزش با توجه به خصوصياتى نظيـر سـطح تحصـيلى، سـن،     ٣سفارشى كردن-گراويژه

به خصوصيات هر مخاطب خاص تنظيم جنس ، ميزان هوش و ساير موارد، به صورت پويا انجام شود. به عبارت ديگر، سيستم با توجه 
گرائى هوشمند را فراهم كند. يعنى خود با تشـخيص وضـعيت مخاطـب و در    هائى از ويژهاالمكان جنبهشود. همچنين سيستم بايد حتى

، سيستم را مطابق شرايط مخاطب تنظيم كند.٤نظر گرفتن مدلى از فرد آموزش گيرنده با توجه به واكنش هاى وى
يستم بايد از اين عوامل مستقل باشد : استقالل. س

o .مدرس. به مدرس خاصى وابسته نباشد و هر مدرس بتواند هدايت، آموزش و ايجاد يك مجموعه آموزشى را بر عهده بگيرد
o.روش تدريس. روشهاى مختلف تدريس در سيستم قابل اعمال باشد
oر زمينه وجود داشته باشد. از دانش رياضى گرفته تا دانش سينما.محتوى. امكان تعريف و تغيير هر نوع محتوى آموزشى در ه
o.نوع دانش آموز. هر دانش آموزى بتواند از آن استفاده كند
o        تك و چند كاربره بودن. هم بصورت انفرادى و هم بصورت گروهى بتـوان از آن اسـتفاده نمـود. همچنـين هـم بصـورت تـك

ه باشد.كاربره و هم در محيط شبكه قابل استفاد
المللى هاى بينارتباط با شبكه-Internet  المللـى را از محـيط خـود    هـاى بـين  . سيستم بايد به آموزش گيرنده اجازه ارتباط بـا شـبكه

هـا بـه   سيستم بدهد و اجازه دهد تا دانشجو به كسب دانش جانبى در اين زمينه بپردازد. به عبارت ديگر اطالعات موجود در اين شـبكه 
شود. همچنـين سيسـتم بايـد آمـوزش گيرنـده را در اسـتفاده از ايـن        ابخانه جانبى و ابزار كمك آموزشى سيستم محسوب مىعنوان كت

ها و يافتن دانش مورد نظر و استفاده از ابزارهاى آن راهنمائى كند.شبكه

٣-Specialize-Customize

٤-Student Modeling



هاى علمى در صدا و سيما). سيستم ابزاهـائى  مارتباط با بانكهاى اطالعاتى و مراكزى كه اشكالى از دانش را در اختيار دارند (نظير فيل
و هـائى علمـى كـه در صـدا     را در اختيار قرار دهد تا براى كسب دانش زمينه بتوان از اطالعات موجود در بانكهاى اطالعاتى و يا فيلم

دهد.ادى مىهاى آموزشى را افزايش زيكار سرعت ايجاد مجموعهجود دارد استفاده نمود. اينرآن وينظسيما و مراكز 
.ساختار فارسى سيستم. ساختار سيستم بايد كامال فارسى بوده و براى استفاده كنندگان فارسى زبان مناسب باشد

٤-

براى آنكه بستر پويا بتواند به اهداف و ويژگيهاى ذكر شده دست يابد، بايد ابزارهائى را براى اسـتفاده فـراهم آورد. عمـده ايـن     
ارتند از :ابزارها عب

گوئيم، دو نوع از محيط مورد تصور است. محيط حقيقـى  ابزارها و امكان ايجاد محيط مجازى. زمانيكه از برخورد با محيط سخن مى
باشـد. ولـى   و محيط مجازى. محيط حقيقى همان محيطى است كه داراى خصوصيات فيزيكى و واقعى (از جنبه موضوع برخورد) مـى 

كه داراى شرايط حقيقى و فيزيكى از جنبه موضـوع برخـورد نيسـت. بـراى روشـن شـدن موضـوع مثـالى         محيط مجازى محيطى است
زنيم. شرايط حقيقى براى تشكيل يك جلسه و تصويب يك موضوع آن است كه افراد در يك محل فيزيكى و در يك زمان واحد مى

اى رتجلسه را امضاء كنند. اما در صورتى كه چنين جلسهگيرى و آنرا تصويب و پاى صوحضور پيدا كنند و پيرامون موضوعى تصميم
اى طبق موضوع مورد تصويب تنظيم و سپس به محل كار تك تـك افـراد جلسـه    بصورت حقيقى تشكيل نشود، بلكه ابتدا صورتجلسه

تشـريفاتى چنـين   -مـالى  هـاى برده شده و افراد مورد نظر با خواندن صورتجلسه آنرا امضاء كنند (كما اينكه در بسيارى از صورتجلسه
تـر "محـيط   است. در تعريفى دقيقشود) يك جلسه مجازى تشكيل شده است و شرايط مجازى براى تشكيل جلسه ايجاد شدهانجام مى

حقيقى محيطى است كه شرايط و عوامل موجود در محيط، داراى همان خصوصياتى هستند كه در تعاريف آن محيط بيان شده است". 
اين تعريف، "محيط مجازى محيطى است كه شرايط و عوامـل موجـود در آن، داراى همـان خصوصـياتى نيسـتند كـه در       و با توجه به 

دهند". بستر پويا بايد شرايط ايجاد و شود، بلكه با تمهيداتى رفتار مورد نظر محيط حقيقى را از خود بروز مىتعريف آن محيط بيان مى
ن شرايط حداقل بايد در سه زمينه زير ايجاد شود :بكارگيرى محيط مجازى را فراهم كند. اي

ساز واكنش هاى شيميائى گرفتـه تـا   افزارهاى شبيهكنند ، از نرمسازها در ابعاد مختلف به آموزش كمك مىسازها. شبيهشبيه.١
اهم كنـد كـه شـرايط    حتى االمكان بايد ابزارهائى را فرفيزيك در آموزش هاى پايه. سيستمساز آزمايشگاهافزارهاى شبيهنرم

سازها در سيستم وجود داشته باشد.ايجاد شبيه
دهند كـه امكـان و شـرايط حضـور در آن را     نمايش مجازى. بخش هاى نمايش مجازى، امكان سير و سفر در فضائى را مى.٢

سـتر پويـا، نيـاز بـه     شناسى، علم نجوم و فضا، جغرافيا و موارد متعـدد ديگـر در ب  نداريم. مثال نمايش اجزاء داخلى بدن، زمين
وجود اين ابزارها و امكانات دارد.

كالس درس مجازى. حضور فيزيكى عوامل كالس از آموزش گيرنده تا مـدرس هـم از نظـر مكـانى و هـم از نظـر زمـانى،        .٣
ى در مواردى كه آموزش اانهيراهاى هاى آموزشى است. ايجاد كالس درس مجازى، از طريق شبكهبزرگترين مشكل دوره

دگان، امكان حضور در محل كالس را ندارند بايد در امكانات بستر پيش بينى شود.گيرن
ريزان آموزشى توسط آنها بتواننـد  ريزى و سياست گذارى آموزش. سيستم بايد داراى ابزارهائى باشد كه برنامهابزارهائى براى برنامه

ام آن مجموعه آماده كنند.برنامه آموزشى يك مجموعه آموزشى را تدوين و سيستم را براى انج
كنـد تـا آمـوزش در سـطوح مختلفـى انجـام شـود. بـه         بندى سطوح آموزشى. اين مجموعه از ابزارها، كمك مىابزارهائى براى طبقه

توانـد بـراى   بندى، مـى عبارت ديگر، يك مجموعه آموزشى كه شامل دانش در يك زمينه علمى خاص است، با استفاده از دانش طبقه
فراد مختلف در سطوح مختلف علمى مورد استفاده قرار گيرد.آموزش ا



گيرد. با ى براى آموزش و كسب دانش به سيستم. اين مجموعه از ابزارها براى تغذيه بانك دانش سيستم مورد استفاده قرار مىئابزارها
اند:)، اين ابزارها بر چند دسته٢توجه به ساختمان بانك دانش ( شكل 

oگيرد.ب دانش عمومى سيستم كه توسط مهندس دانش مورد استفاده قرار مىابزارهاى كس
o       ابزارهاى كسب دانش زمينه كه توسط كارشناسان يا اپراتورها يا به صـورت مسـتقيم و خودكـار از بانكهـاى اطالعـاتى موجـود

كند.دانش مربوطه را كسب مى
oگيرد.بره زمينه مربوطه مورد استفاده قرار مىبندى دانش زمينه كه توسط شخص خابزارهاى كسب دانش طبقه
oگيرد.ريز آموزشى زمينه مربوطه مورد استفاده قرار مىابزارهاى كسب دانش برنامه و شيوه آموزش كه توسط متخصصين برنامه
 باشـد.  انشـجو مـى  ، بخـش ارزيـابى د  انـه يراابزارهائى براى ارزيابى دانشجو. يكى از مهمترين بخشهاى يك سيستم آموزش به كمك

سيستم بايد امكانات مناسبى براى ارزيابى دانشجو فراهم آورد.
  قدرت تعريف ارزيابى دانشجو. عالوه بر آنكه ابزارهائى براى ارزيابى دانشجو وجود دارد، بايد امكاناتى وجود داشته باشد كه شـيوه

سيستم در شيوه ارزيابى دانشجو پويا باشد.ارزيابى و چگونگى آن را قابل تعريف و تغيير سازد. به عبارت ديگر
     ابزارهائى براى اشكال زدائى و اصالحات در دانش. سيستم بايد امكاناتى را براى انجام اصالحات و يـافتن اشـتباهات و رفـع آنهـا در

اختيار اشخاص خبره قرار دهد.
كنـد، بايـد قـادر باشـد تـا      مـى ه آموزش گيرنـده منتقـل  موضوعى را ب. وقتى يك سيستم خبره آموزش، ٥امكانات و ابزارهاى توضيح

بـر آن اسـتدالل   ٦پيرامون آن موضوع توضيحات الزم را ارائه كند. به عبارت ديگر اين سيستم بايد بتواند داليلى را كه موتور اسـتنتاج 
كند به مخاطب توضيح دهد.مى
زارها، دانشجو را براى انجام فراروند آموزش و انتخاب مسيرهاى مناسـب  ابزارهائى براى راهنمائى دانشجو. سيستم با استفاده از اين اب

كند.براى يادگيرى هدايت مى
   امكاناتى براى ارائه سيستم. بايد امكاناتى را براى ارائه مطالب در سر كالس درس فراهم كند. به عبارت ديگر عالوه بر آنكـه سيسـتم

د اين امكان وجود داشته باشد كه مدرس نيز با استفاده از سيستم و كليه امكانات و دانش پردازد، بايخود مستقيما به تدريس مطالب مى
وى، در سر كالس براى تدريس از سيستم استفاده كند.

هاى خاص. سيستم عالوه بر آنكه كليه ابزارها و امكانـات الزم بـراى ايجـاد يـك مجموعـه آموزشـى را       نويسىابزارهائى براى برنامه
سازى سطح باال يا پائين موجود را بدهد. زيرا برخى اوقات امكانـات موجـود بـراى    كند، بايد امكان استفاده از زبانهاى برنامهفراهم مى

باشد.نويسى مىاى عمليات برنامهارائه يك آموزش بخصوص و ويژه مناسب نيست و براى انجام آن نياز به پاره
اپراتورهاى ورود اطالعات -معلم -افراد و كاربران مختلف وجود داشته باشد : دانشجو رابط كاربرها. رابط كاربرهاى مناسب براى

مهندس دانش.-ريز آموزشى برنامه-خبره زمينه -و دانش زمينه 
باشـد. مـثال   . امكان استفاده از اين ابزارها در ارائه دانش مربوطـه بايـد وجـود داشـته    ٨و ابرمتنى٧اىابزارهاى ارائه به شكل چندرسانه

كه مخاطب در حال يادگيرى مطلبى پيرامون گياهان است، تصاوير انواع گياهان و نيز فيلمى از رشد گياهان به صـورت سـريع   هنگامى
را مشاهده كند. و در صورت نياز به ارائه توضيح پيرامون هر يـك از كلمـات و موضـوعات مطـرح در مطالـب درس، بتوانـد بـه ايـن         

٥-Explanation System
٦-Inference Engine

٧-Multimedia

٨-Hypertext



اى در سيسـتم وجـود داشـته    المعارف هاى چنـد رسـانه  اى جنبى به شكل دايرهكند. همچنين ابزارهاى چندرسانهتوضيحات دست پيدا 
باشد.

يكى از مهمترين ابزارهائى كه در ساخت يك مجموعه آموزشى در انتقال دانش موثر است، ٩ابزارهائى براى ايجاد تصاوير متحرك .
توانند موضوعات و موارد آموزشى را به شكل بهترى منتقل كننـد. سيسـتم بايـد    حرك مىاستفاده از تصاوير متحرك است. تصاوير مت

امكان ايجاد و استفاده از اين تصاوير را در تعيين موارد و محتوى آموزش داشته باشد.
.ابزارهائى براى جستجو در اطالعات و دانش مربوطه
رهاى ابرمتنى، ابزارهاى ويرايش و ترسيم تصاوير و...ويرايشگرهاى عمومى نظير ويرايشگر متن ساده، ويرايشگ
ريزى فعاليت هاى آموزشى شخص آموزش گيرنده و نظارت و كنترل اين فعاليت ها.ابزارهائى براى برنامه
      ن ابزارهـا  ابزارهائى براى نمايش دانش. اين ابزارها بايد امكان تغيير دانش را فراهم كننـد و عـدم قطعيـت و اهميـت و اولويـت در ايـ

ملحوظ باشد.
       ابزارهاى خدمات توزيعى نظير ابزارهاى ارائه يك درس به شيوه چند معلمى. برخى اوقات الزم است تـا چنـد نفـر بـه تـدريس يـك

درس بپردازند. در چنين مواردى سيستم بايد امكانات و ابزارهاى الزم براى اينكار را فراهم كند.
دور.هابزارهاى شبكه و استفاده از را
هاى حفاظتى.مكانيزم
١٠ابزارهاى راهنمائى.

٥-

محيط الزم براى آن فراهم آيد. خصوصيات اين محيط عبارتند از :د يبابراى اينكه چنين بسترى ايجاد شود، 
انند هـم در منـزل و هـم در مراكـز     سخت افزار. سخت افزار مورد استفاده بايد قابل استفاده در محيطهاى مختلف باشد تا اشخاص بتو

رسد.هاى شخصى براى اينكار مناسب به نظر مىانهيراآموزشى از آن استفاده كنند. بدين ترتيب محيط 
عاملى ايجاد گردد كه امكانـات الزم بـراى ابزارهـاى سيسـتم را فـراهم آورد. مـثال امكانـات        سيستم عامل. بستر بايد در محيط سيستم

آيـد  گير باشد تا استفاده از آن توسط افراد مختلف ميسر شود. به نظـر مـى  برمتنى. ضمنا اين سيستم عامل بايد نسبتا همهاى و اچندرسانه
ها فراهم آورد.سيستم عامل ويندوز محيط مناسبى را براى اين سيستم

و از طريق ١٢و يا ديسكهاى ويدئويى١١چگونگى انتقال اطالعات انتقال اطالعات و استفاده از سيستم هم از طريق ديسك هاى فشرده
بـراى  ١٤گيـرى ها و مراكـز آموزشـى و يـا خطـوط شـماره     براى استفاده در دانشكده١٣خطوط مخابراتى بصورت خطوط استيجارى باز

استفاده دانشجو در منزل يا مراكز آموزشى كوچك قابل انجام باشد.
 ى نظيـر نمايشـگرهاى   اانـه يرابـردارى و ويـدئو و سـخت افزارهـاى جـانبى      ى و جـانبى نظيـر دوربـين فيلم   اانهيراسخت افزارهاى غير

آموزشى مورد حمايت قرار گيرد.يآورفنو ابزارهاى متداول ١٥ديوارى

٩-Animation

١٠-Help

١١-CD
١٢-DVD

١٣-Leased Line

١٤-Dialup



ريجه گينت-٦
پويـا،  انـه يرارسد، توانائيهاى پيش بينى شده بـراى چنـين سيسـتمى، در سـطح يـك سيسـتم خبـره آمـوزش بـه كمـك           به نظر مى

هاى ايستا بسيار مقرون بـه  هاى آموزشى باشد. هزينه بر چنين بسترى نسبت به ايجاد سيستمد زيادى از نيازهاى بالفعل سيستمجوابگوى درص
هاى مطرح شده را دارا در سطحى كه هر يك امكانات و توانائىانهيراهاى ايستاى آموزش به كمك صرفه است. در حالى كه توليد سيستم

دهـد كـه ايجـاد يـك بسـتر پويـا بـا توانائيهـا و دانـش موجـود           است. مدل نمونه سازى شده اين سيستم نشـان مـى  باشند يك امر غير عملى 
پذير است. اطالعات بيشتر در مورد اين مدل در سايت پروژه قابل دستيابى است :امكان

www.irit.ir/majidi/MESBAH.htmlhttp://
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